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Allmänna anvisningar för lydnadstävlingar 
Detta dokument är ett komplement till reglerna vid lydnadstävlingar. Dessa anvisningar kan 
uppdateras löpande. 

 

3.  Ansökan om och redovisning av prov 

3.1) Ansökan 

Tävlingar 1 januari-31 december 

För att underlätta planering för arrangörer och tävlande önskar vi helst att alla tävlingar 1 januari-
31 december ansöks senast 1 november året innan. 

Absoluta ansökningstider 

Tävlingar 1 januari-30 juni ska vara ansökta senast 1 november året innan. 

Tävlingar 1 juli-31 december ska vara ansökta senast 1 maj samma år. 

Tillägg av tävling eller klasser 

Tillägg av lydnadstävlingar i startklass och klass 1 får göras löpande under året, beslut tas av 
distrikt som sedan anmäler tillägg till SBK:s förbundskansli. 

I startklass kan en tävling med många anmälningar, samma dag: 
Delas upp i flera individuella tävlingar, med olika domare.  
De anmälda lottas till en av tävlingarna efter anmälningstidens utgång  
 

3.2 Resultatredovisning 

Det är tävlingssekreterarens ansvar att domarprotokoll är uträknade korrekt och att 
resultatlistorna är korrekt förda. 

Tävlingssekreteraren hanterar resultatredovisningen i SBK Tävling och resultatlistan ska uppta 
samtliga i tävlingen deltagande hundar (även icke godkända).   

Arrangören avgör själv vilka priser (rosetter m m) som ska förekomma. 

Med hänsyn till att domarprotokollen kan behövas vid kontroll av en felaktig eller ofullständig 
resultatlista, rekommenderas arkivering av dessa under två år hos arrangören. 

Resultat erhållna i officiell klass registreras hos SKK. Endast registrerad hund kan tilldelas 
championat. 



2 
 

 

 

6. Anmälan och avgifter 

Anmälan till tävling 

Anmälan till tävling görs i SBK Tävling http://sbktavling.se/ 

Där skapar den som önskar tävla med hund i lydnad sig ett eget konto. 

Se film på hur detta ska göras: 

SBK Tävling - Skapa konto 

http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA 

Se film på hur man anmäler till tävling i systemet SBK Tävling: 
 
SBK Tävling – Anmäl till tävling 

http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw 

Anmälningsavgiften fastställs av SBK och finns att hitta på SBK hemsida. 

Betalsätt 

Via SBK Tävling kan man som tävlande betala sin startavgift antingen online direkt med kort (så 
kallad stripe-betalning) eller välja girobetalning och betala manuellt utanför SBK Tävling. 
Arrangör av officiell tävling ska erbjuda båda betalsätten (Stripe och giro). 

Begränsning av startantal 

Arrangör har rätt att begränsa antalet deltagare i en klass. Tävlande som ej beretts plats skall 
meddelas detta senast två veckor före tävlingsdatum. Eventuell bortlottning ska ske bland alla 
korrekta anmälningar. 

Anmälan görs enligt SBK anvisningar och betalning skall vara arrangören tillhanda senast 3 
veckor före tävlingen. Om korrekt anmälan inte gjorts och fullständig anmälningsavgift inte 
betalats inom föreskriven tid har arrangören rätt att avvisa anmälan. Arrangören har rätt att 
godkänna efteranmälningar. 

Anmälaren ska ha tagit del av gällande tävlingsbestämmelser. 

Publicering av domare i SBK tävling: 
 
Domare ska alltid publiceras i SBK tävling innan anmälningstiden för tävlingen går ut. Saknas 
domare av någon anledning vid anmälningstidens utgång lämnas fältet tomt och när domare är 
tillsatt skrivs det skyndsamt in i SBK tävling. Vid domarändring tex pga sjukdom eller liknande 
ska ny domare skyndsamt skrivas in i SBK tävling.  
Domare till officiella lydnadstävlingar inom SBK kallas till tjänstgöring genom distriktets försorg. (se punkt 12. 
Särskilda regler för lydnadstävling i regelboken). 
 
 

http://sbktavling.se/
http://www.youtube.com/watch?v=Wrr1eTng6MA
http://www.youtube.com/watch?v=pqtE9HBC_Uw
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PM 

PM ska endast finnas i SBK Tävling, PM ska alltså inte e-postas ut till de tävlande. Men för att 
undvika en jävsituation ska PM + deltagarlista, där även de anonyma ekipagen ska finnas med,  
e-postas till domare senast 14 dagar innan tävling. Skulle en jävsituation uppstå är det 
funktionärens ansvar att lämna återbud till tävlingen. 

Helt bortlottade ekipage ska få meddelande om detta via e-post.  

PM ska vara upplagt på SBK Tävling senast 14 dagar innan tävling.  

Då det förekommit en del frågor om punkt 16 i särskilda regler för lydnadstävling där det framgår 
att den tävlande ska vara anmäld i sekretariatet 30 minuter innan tävlingen börjar, kommer här 
lite tips till arrangören om vad man kan skriva i PM.et för att undvika missförstånd. 

Förslag på text: Den tävlande ska vara anmäld i sekretariatet senast klockan tex 09.00. Tävlingen 
börjar klockan tex.  09.30.  

Dessa 30 minuter kan arrangören om man så vill använda till lottning, banvandring, val av 
apportstorlekar för de tävlande samt övrig nödvändig info.  Domaren kan godkänna apporter för 
startklass där egen apport används. Då är mycket klart och tävlingen kan sedan flyta på smidigt. 

Återbetalning av anmälningsavgift 

Anmälningsavgiften ska återbetalas: 

a) för hund som före tävlingen insjuknar, skadas eller avlider, vilket skall kunna styrkas av 
veterinärintyg 

b) för hund som på tävlingsdagen, före hundens första start, är uppenbart skadad, vilket 
skall kunna styrkas av intyg från tävlingsledaren, tävlingssekreteraren eller domaren 

c) för hund vars förare är sjuk, vilket skall kunna styrkas av läkarintyg 

d) för hund som är korrekt anmäld men inte kunnat beredas plats på grund av att 
arrangören begränsat deltagarantalet 

e) för hund som stryks från tävlingen innan sista anmälningsdag 

f) för löptik i de fall där tävlingen inte tillåter löptik 

Som godkänd att bestyrka hinder för deltagande gäller även en av den egna klubbens 
styrelsefunktionärer. 

Intyg ska vara arrangören tillhanda senast åtta dagar efter tävlingsdatum. 

Det ingår en administrativ avgift på 20 kr i deltagaravgiften, som arrangören kan räkna av vid de 
tillfällen återbetalning av startavgift görs direkt från arrangören. Vid de tillfällen återbetalning görs 
via SBK Tävling har arrangören inte rätt att ta ut någon administrativ avgift. 
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Vid anmälan på tävlingsplatsen 

Det är godkänt att visa upp vaccinationsbevis digitalt vid tävlingar. Detta under förutsättning att 
ID-nummer och hundens namn framgår, så att det tydligt kan avläsas att det är rätt hunds 
vaccination. 

Det är även tillåtet att visa upp medlemskort digitalt. 

Ställa in tävling eller klass/klasser 

Arrangör som på grund av för få anmälda väljer att ställa in hel tävling eller enstaka klasser ska 
omgående meddela den anmälda deltagaren om att tävlingen/klassen är inställd. Detta görs så 
fort tävlingen har stängts och beslut om att ställa in tagits. Detta för att öka möjligheten för den 
tävlande att ev kunna efteranmäla till annan tävling. 

Om antalet anmälda deltagare i klassen är färre än tre vid anmälningstidens utgång, äger 
arrangören rätt, att efter anmälan till SBK/vederbörande distrikt, ställa in klassen. 

Belöningskjol 

Då agility och rallylydnad valt att godkänna så kallad belöningskjol på tävlingar 
har UG Lydnad beslutat att belöningskjol även ska vara tillåten på 
lydnadstävlingar. Se bild. 

 

Apporter 

UG Lydnad har fått många frågor om hur en apport får se ut. I 
nuvarande regelverk för lydnadstävlingar regleras endast apporters 
storlek.  

UG Lydnad vill, för att undvika skador, rekommendera arrangör av 
lydnadstävlingar att vid apporteringsmoment i samtliga klasser använda 
4 eller 8 kantiga apporter som kommer upp en bit från marken.  Detta 
medför ett säkrare gripande för hunden. Se bild. 

Det är tillåtet med egna apporter i alla klasser Apporterna ska visas och 
godkännas av domaren vid anmälan. Alla apporterna som ingår i 

momentet ska vara godkända, om en apport blir underkänd är alla apporterna för momentet 
underkända. 

 

Internationella tävlingar 

Tävlingstillfällen samt resultatregistrering 

Om man vid tävling med internationell klass 3 även arrangerar nationell lydnadstävling i startklass 
– klass 2, ska dessa då vara upplagda och resultatredovisas i SBK Tävling som två separata 
tävlingstillfällen. 
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Funktionär vid tävling 

Att vara tävlingssekreterare och tävlingsledare på samma tävling 

Enligt lydnadens regler är det tillåtet att vara tävlingssekreterare och tävlingsledare på samma 
tävling. 

Att vara tävlingsledare och domare på samma tävling 

Enligt lydnadens regler är det tillåtet att vara domare för en eller flera klasser och sedan vara 
tävlingsledare för en eller flera klasser, alternativt tvärtom, under samma tävling. 

 

Uppdateringar i Allmänna anvisningar 

2016-09-23 Dokumentet är framtaget. 

2016-12-07 Gällande text införs under rubriken 3.1 Ansökan. 
 Punkt E införs under rubriken Svenskt lydnadsmästerskap (SM). 
 Gällande regel om administrativ avgift vid återbetalning skrivs in. 
 Punkt om inställda klasser lades till. 

2017- 01-23 ”Elitklass” ändrades till ”klass 3” i texten med SM-bestämmelser. 

2017-05-12 Förtydligande om tävlingssekreterare infördes under punkt 3.2. 
 Information om betalsätt infördes. 
 Punkten E lades till under ”Återbetalning av anmälningsavgift” 
 Information om PM infördes. 

2017-09-29 Bestämmelserna för SM ligger numera i ett eget dokument. 
 Tips på text till PM infördes. 
 Förtydligande kring att ställa in tävling skrevs in. 
 Text om domarlistor infördes. 

2018-09-18 Text om belöningskjol inlagd. 
Rekommendationer om apporter inlagda. 

2019-04-16 Text om tävlingssekreteraren är uppdaterad. 
Text om publicering av domare i SBK Tävling inlagt. 
Text om domarlistor togs bort. 

2019-06-27 Information om PM inlagt. 

2019-09-27 Information om vaccinations- och medlemsbevis digitalt lades till. 

2020-05-15 Information om att ha flera funktionärsroller vid samma tävling lades till. 

2021-01-14 Punkt 3.1 angående startklass och antalet tävlande. 

2022-09-23 Förtydligande om vem som har ansvar vid jävsituation lades till. 
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2022-09-30 Att det är tillåtet med egna apporter i alla klasser lades till. 
(Se förändringar i gult.) 


